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Belo Horizonte 06 de novembro de 2018 

 
 

 
 

 
Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de 
Minas Gerais – SEAC/MG 
R. Uberlândia, 877 - Carlos Prates, Belo Horizonte - MG 30710-23 

 

 

PAUTA DE NEGOCIAÇÃO 2019 

 

Ao presidente, 
 
Ilmo. Sr. Dr. Renato Fortuna, 
 

Ilmo. Sr. Presidente e demais membros da diretoria desta respeitável 

unidade sindical patronal, conforme entendimentos anteriores segue 

pauta de negociação da  CCT 2018. 

 

Reivindicamos: 

 

I – Reajustes dos pisos salariais da CCT 2018 itens: I, II, III, IV, V, VI e 

VII, ticket refeição e demais cláusulas econômicas mediante a aplicação 

do INPC acumulado do ano 2018 mais o importe não inferior de 2% 

(dois por cento) de ganho real. 

 

II – Acréscimos de 15% (quinze por cento), nos pisos dos itens IV, V, VI, 

VII e VIII, a título de adequação dos salários dos bombeiros civis 

aeroportuários, à respectiva realidade econômica, da qualificação 

profissional e responsabilidades a estes profissionais atribuídas, 

conforme consignado parágrafo sexto da CCT 2018.  

 

III – fixação dos pisos abaixo, conforme consignado no parágrafo sexto 

da CCT 2017: 

a) Salva-vidas/guarda vidas líder: igual ou superior a R$2.323,00 

IV - Inclusão dos seguintes pisos: 
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a) Bombeiro civil condutor:     piso item I CCT/2018 mais 20% 

b) Bombeiro civil de heliponto: piso item I CCT/2018 mais 20% 

c) Resgatista em via pública: R$1.076,00 

V - Ticket refeição no importe não inferior a R$70,00, por jornada 

efetivamente trabalhada para os bombeiros civis aeroportuários 

identificados nos itens de IV a VII da CCT 2018 e para as demais 

funções no importe não inferior a R$25,00.  

 

VII – Fazer constar na CCT/2019 a contrição sindical do associado ao 

Sindbombeiros/MG no importe de 1% (um por cento) do salário básico 

do bombeiro civil básico, conforme descrito no item I cláusula terceira 

da CCT/2018, a ser descontado diretamente do salário de cada 

trabalhador quando com vinculo empregatício, ou, a ser pago pelo 

associado de qualquer outra forma a ser informada pelo sindicato, 

conforme aprovado em Assembléia. 

 

VIII  

a) – Conferir natureza salarial ao prêmio pago por função, consignado na 

CCT 2018 itens IV, V, VI e VII; 

b) Inclusão nas negociações da CCT os funcionários do setor 

administrativo diretamente ligados aos contratos dos representados 

pelo Sindbombeiros/MG para fins de correção de salários e demais 

cláusulas econômicas; 

c) Seja retificado o parágrafo quarto do Termo Aditivo da CCT/2018 para 

fazer constar que “....assegura-se remuneração em obro dos feriados 

trabalhados”.  

IX - Manutenção das demais cláusulas/parágrafos da CCT 2018 e 

respectivo termo aditivo, que não estão sendo objeto de negociação. 

 

Assim, esperam pelo atendimento integral da presente pauta, 

sendo exatamente o que se requer.   
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Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, 

inclusive, solicitamos agendamento de reunião, o mais breve possível, 

para este fim. 

 
Este documento foi confeccionado em duas vias de igual teor, servindo 

uma de contra fé. 
 
 

Atenciosamente, 
 

SINDBOMBEIROS/MG 
Juliano Coelho da Silva 

Diretoria 
 

 


